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МЕТОДИКА  
проведення відеотрансляцій заходів ВГО «Асоціація правників України» 

 

Методика проведення відеотрансляцій заходів Секретаріатом Всеукраїнської 
громадської організації “Асоціація правників України” розроблена на підставі Статуту, 
Положення про Секретаріат, Положення про Комітети та Положення про відділення 
Всеукраїнської громадської організації “Асоціація правників України”. 

Методика проведення відеотрансляцій заходів Всеукраїнської громадської організації 
“Асоціація правників України” визначає організаційні засади та порядок проведення 
відеотрансляцій заходів Асоціації. 

 

Визначення термінів 

Терміни, в тому числі з великої букви, вживаються у цій Методиці у значенні, яке їм 
надається у Статуті Асоціації, Положенні про Секретаріат та Положенні про комітети. 
Терміни, які не вживаються у Статуті Асоціації, Положенні про Секретаріат, Положенні 
про комітети та Положенні про відділення або значення яких відрізняється від значення, 
яке їм надається у цих документах, вживаються у цій Методиці в наступному значенні: 

 

Відеотрансляція – передача відеозображення в режимі реального часу з 
використанням спеціальних програм зв’язку через мережу Інтернет. 

Заходи – заходи, які можуть проводити, ініціювати та в яких можуть брати участь 
члени Всеукраїнської громадської організації “Асоціація правників України”, зокрема, 
чергові засідання членів комітетів, круглі столи, форуми, семінари, конференції, інші 
інформаційно-освітні заходи тощо. 

Методика – методика проведення відеотрансляцій Заходів Секретаріатом 
Всеукраїнської громадської організації “Асоціація правників України”. 
 
Положення про Відділення - Положення про Відділення Всеукраїнської громадської 
організації “Асоціація правників України”. 
 
Положення про Комітети - Положення про Комітети Всеукраїнської громадської 
організації “Асоціація правників України”. 
 
Положення про Секретаріат - Положення про Секретаріат Всеукраїнської громадської 
організації “Асоціація правників України”. 
 

1. Загальні положення 
 

Метою проведення відеотрансляції Заходів є  забезпечення членів Асоціації правників 
України можливістю отримання інформації, що надається під час того чи іншого Заходу, 
без безпосередньої участі в ньому. 
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Можливість та порядок доступу членів Асоціації правників України до відеотрансляції 
Заходу визначається відповідним уповноваженим органом АПУ, якими в розумінні цієї 
статті є: 

- для конференцій та форумів - організаційним комітетом відповідної конференції, 
форуму або Президентом; 

- для будь-яких інших Заходів, крім конференцій та форумів – Президентом, 
Виконавчим директором, Головую комітету, секції, відділення чи іншого 
структурного підрозділу АПУ, який проводить відповідний Захід. В разі 
проведення Заходу кількома структурними підрозділами АПУ, рішення 
приймається спільним рішенням Голів відповідних комітетів, секцій, відділень 
тощо, або Президентом чи Виконавчим директором АПУ.  

 
Відповідний уповноважений орган обирає форму проведення трансляції, враховуючи 
специфіку Заходу. 
 
За загальним правилом Захід транслюється на всі регіони, крім того регіону, в якому 
відбувається Захід. Відповідно, коди доступи до трансляції Заходу мають право 
отримати всі члени Асоціації, крім членів Відділення, на території якого проводиться 
Захід. 
 
 

1.1. Проведення відеотрансляції конференцій, форумів 
 
 
Формами проведення відеотрансляцій конференцій, форумів є: 
 

 безкоштовна відкрита відеотрансляція  Заходу у режимі реального часу; 
 

 оплатна відеотрансляція Заходу у режимі реального часу. До неї можуть 
долучатись всі бажаючі, хто сплатив внесок за перегляд відеотрансляції та 
отримав код доступу. Вартість кодів доступу визначається організаційним 
комітетом за погодженням з Президентом. 

 
За рішенням Президента чи організаційного комітету Заходу Секретаріат забезпечує 
відтворення заходу, шляхом запису на електронні носії та поширення їх на платній 
основі. Порядок здійснення таких відеозаписів встановлюється Президентом або 
організаційним комітетом у кожному конкретному випадку. 
 
 

1.2.  Проведення відеотрансляцій засідань комітетів, відділень, секцій 
 

Формою проведення відеотрансляції засідань комітетів, відділень, секцій є безкоштовна 
відкрита відеотрансляція Заходу у режимі реального часу.   
 

1.3. Відеотрансляція круглих столів, семінарів. 
 

Формами проведення відеотрансляцій круглих столів та семінарів є: 
 
 безкоштовна відкрита відеотрансляція  Заходу у режимі реального часу; 
 
 оплатна відеотрансляція  Заходу у режимі реального часу. До неї можуть долучатись 

всі бажаючі, хто сплатив внесок за перегляд відеотрансляції та отримав код доступу. 
Вартість кодів доступу визначається Виконавчим директором за погодженням з 
Президентом. 
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2. Обов’язки Секретаріату АПУ 
 

Секретаріат зобов’язаний отримати згоду на відеотрансляцію Заходу у модератора(ів) 
Заходу і всіх доповідачів Заходу, а в разі проведення відеозапису Заходу на електронні 
носії та подальшого їх розповсюдження на платній основі, також отримати дозвіл у 
вищевказаних осіб на проведення таких дій. 
 
В посадові обов’язки відповідального від Секретаріату АПУ входить: 
- точно і неухильно додержувати встановлені режими та технічні характеристики 
нормальної роботи обладнання;  
- додержуватися розкладу завантаження технічних засобів телекомунікацій;  
- вести постійне спостереження за роботою обладнання;  
- здійснювати всі необхідні в процесі роботи перемикання та регулювання, покладені на 
нього;  
- вести експлуатаційно-технічну документацію;  
- фіксувати всі зауваження, які виникають в процесі роботи до нього. 


